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Aktualitātes

Līvānu novada pašvaldības administrācija (reģ.nr. 50900038991) aicina savā komandā
PROJEKTU UN ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTU
Tevi sagaida:
interesants un ikdienā izaicinājumu pilns darbs Līvānu novada pašvaldības administrācijas plānošanas un attīstības nodaļā
Galvenie amata pienākumi:
koordinēt un vadīt pašvaldības attīstības projektu izstrādes, ieviešanas, pēc uzraudzības procesu;
sniegt pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām,
Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai;
nodrošināt sadarbību ar projektu uzraugošajām iestādēm;
sadarboties ar projektu partneriem, sadarbības iestādēm, atbildīgajām iestādēm un citām projekta ieviešanā iesaistītajām
iestādēm;
analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
konsultēt un sadarboties ar pašvaldības institūcijām par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
dalība investīciju projektu darba grupās, iepirkumu komisijās u.c.

Mēs sagaidām:
augstāko izglītību, kas atbilst darba pienākumiem atbilstošā specialitātē (projektu vadība, uzņēmējdarbības vadība vai sociālās
zinātnes u.c.);
praktisko darba pieredzi plānošanas dokumentu izstrādē, projektu sagatavošanā, vadīšanā un ieviešanā;
vēlama pieredze darbā ar ESF, ERAF u.c. projektiem;
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un labas angļu valodas zināšanas;
mūsdienām atbilstošas datorprasmes;
pieredzi dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un lietvedībā, spēju pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
papildizglītība projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
labas plānošanas, prezentācijas, informācijas izklāsta prasmes un argumentācijas spējas, prasmi noformēt lietišķās sarakstes
dokumentāciju;
izpratni par valsts pārvaldes uzbūvi un darbību;
izpratni par ilgtspējīgas attīstības principiem un pārējiem attīstības plānošanas principiem;
spējas orientēties politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vides kvalitātes
uzlabošanu.
Tev piemīt:
augsta atbildības sajūta, precizitāte un analītiskas spējas;
stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;
spēja aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
spēja strādāt individuāli un komandā;
spēja racionāli un patstāvīgi plānot savu darbu, izvērtēt prioritātes;
labas prezentēšanas, saskarsmes un komunikācijas prasmes.
Mēs piedāvājam:
atbildīgu un dinamisku pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Plānošanas un attīstības nodaļā, Domes ielā 3,
Līvānos;
mēnešalgu 1250 EUR pirms nodokļu nomaksas līdz 2022. gada 31. oktobrim;
mēnešalgu 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas no 2022. gada 1. novembra;
sociālās garantijas;
izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2022.gada 30. jūnijam uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu: pasts@livani.lv vai iesniegt personīgi
Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz otro kārtu – darba interviju.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes
pārzinis Līvānu novada dome, kontaktiformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, e-pasta adrese: pasts@livani.lv
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